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A GAzetA dos Municípios

O prefeito Ortiz Junior 
e o presidente da In-
veste São Paulo, Juan 
Quirós, participam na 
próxima quinta-feira, 10 de 
março, do lançamento da 
pedra fundamental da Sco-
mi em Taubaté. Esta será a 
primeira fábrica brasileira 
da empresa da Malásia. 
Na unidade serão fabrica-
dos os trens para as Linhas 
18 – Bronze (27 trens do 
tipo monotrilho compos-
tos de 5 carros) e 17-Ouro 
(14 trens do tipo monotri-
lho compostos de 5 carros) 
do monotrilho de São Pau-
lo, além de outros equipa-
mentos metroferroviários. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou 
uma série de melhorias 
no campo de futebol José 
Fonseca Marcondes, 
“Jota Marcondes”, no 
bairro Araretama, ao lado 
do ginásio de esportes Rita 
Eni Cândido - Ritoca - e 
fará a entrega oficial do 
espaço no dia 10 de mar-
ço, às 17 horas. Além dos 
jogos que poderão ser rea-
lizados no campo, o local 
também está recebendo as 

Número de casos cai em 
relação a 2015 e cidade 
não tem nenhum caso con-
firmado de zica. Ubatuba 
registrou uma queda nos 
índices de notificações de 
casos de dengue em 2016. 
Segundo dados da Vigi-
lância Epidemiológica, o 
número de suspeitas caiu 
quase pela metade em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Em janeiro de 2015, foram 
109 notificações suspei-
tas contra 61 em janeiro 
de 2016; já em fevereiro 
de 2015, eram 239 casos 
suspeitos, contra 96 no 
mesmo período deste ano. 
Esse saldo positivo se deve 
à colaboração da popula-

No próximo domingo, 
dia 13, acontece a 3ª fei-
ra de vinil de Taubaté no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes. O evento acon-
tece das 9h às 18h, com 
entrada gratuita. A expo-
sição é uma parceria da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté com os 
idealizadores do projeto, 
Nelson Ferreira do Santos 
e Edenrique Braito. O ob-
jetivo da feira é proporcio-
nar conhecimento musical 
para as novas gerações que 
não tiveram oportunidade 
de vivenciar a época dos 
discos de vinil, que devi-
do ao avanço tecnológico 
acabaram sendo substi-
tuídos, e ainda ter uma 
experiência cultural com 

O projeto é atendido pela 
Investe São Paulo, agência 
de promoção de inves-
timentos e exportação à 
serviço da Secretaria de 
Desenvolvimento do Es-
tado de São Paulo. De 
acordo com documen-
tos apresentados pela 
empresa à Câmara de 
Taubaté para a doa-
ção de área, estão pre-
vistos investimentos 
de US$ 10 milhões na 
construção da fábrica. 
Cerca de 250 empre-
gos diretos devem ser 
gerados pelo empreen-
dimento. Serviço: Lan-
çamento da pedra funda-

aulas das escolinhas de fu-
tebol, da Secretaria de Ju-
ventude, Esportes e Lazer. 
Poderão matricular-se nes-
ta modalidade as crianças 
e jovens de 07 a 17 anos. 
Os interessados de-
verão procurar a se-
cretaria do ginásio de 
esportes Rita Eny Can-
dido “Ritoca” acompa-
nhados dos pais ou res-
ponsáveis munidos dos 
seguintes documentos: 
cópia do RG ou Certidão 

ção, unida às ações desen-
volvidas constantemente 
pela Vigilância em Saúde 
da Prefeitura de Ubatu-
ra para eliminar os cria-
douros do Aedes aegypti. 
Além do trabalho feito re-
gularmente durante todos 
os dias da semana, as equi-
pes da Vigilância em Saú-
de também têm realizado 
mutirões aos finais de se-
mana. No último sábado, 5 
de março, foram vistoria-
dos os bairros Jardim Ca-
rolina, Mato Dentro, mam-
baia, Marafunda e Bela 
Vista, além de Figueira, 
Cachoeira dos Maca-
cos e Colônia de Férias. 
Para além de intensifi-
car as vistorias, os mu-

as músicas que fizeram 
história. Durante o even-
to, haverá discos de dife-
rentes épocas e artistas, 
muitos deles raríssimos, 
disponibilizados por cole-
cionadores, além de vitro-
las e tocadores da época. 
O público poderá levar 
discos para colocar em 
exposição e ainda fazer 
trocas. Haverá também 
a venda de alimentos e 
bebidas não alcoólicas. 
Os vinis 
surgiram no final da déca-
da de 40, sendo lançados 
aqui no Brasil apenas na 
década de 50, e até hoje 
são considerados uma ex-
celente forma de reprodu-
ção musical, por seu áudio 
limpo e de alta qualidade. 

mental da Scomi em Taubaté
Dia: 10 de março
Horário: 10h30
Local: Área industrial 
do Vale do Piracan-
guá – Distrito de Quiri-
rim – Área 3 Gleba Q1 
Autoridades presentes:
Prefeito Ortiz Junior
Juan Quirós, presidente da 
Investe São Paulo
Shah Hakim Zain, 
CEO do grupo Scomi
Hilmy Zaini 
Zainal, presiden-
te da Scomi no Brasil
Halan Moreira, 
vice-presidente da Brasell, 
acionista da joint venture 
do Grupo Scomi no Brasil

de Nascimento, compro-
vante de endereço e duas 
fotos 3x4. De acordo 
com as informações da 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, o cam-
po de futebol passou por 
uma grande manuten-
ção onde a Secretaria de 
Obras do município reali-
zou os trabalhos de refor-
ma e contou com o apoio 
da comunidade local na 
preservação e cuidado 
com serviços realizados.

tirões permitem dia-
logar com um número 
ainda maior de pessoas, 
ampliando a conscienti-
zação sobre a responsa-
bilidade de cada um no 
combate ao mosquito da 
dengue, vetor também do 
vírus zika e da febre chi-
kungunya. ZikaAo contrá-
rio do que foi recentemen-
te divulgado pela mídia, 
Ubatuba ainda não teve 
nenhum caso de zika con-
firmado até o momento. 
Ubatuba contra o Aedes – 
Todo recipiente que possa 
acumular água deve ser 
eliminado ou mantido com 
a boca para baixo – Ralos 
externos, calhas, caixas 
d’água, reservatório de 
água pluvial (chuva) e re-
servatório de degelo da 
geladeira devem ser man-
tidos limpos – Em caso de 
suspeita da dengue, beba 
muito líquido. Procure 
a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa e não 
deixe de fazer o retorno 
para realização do exa-
me laboratorial, confor-
me a orientação médica.

Os discos, que foram subs-
tituídos por outras mídias, 
hoje em dia voltaram a 
ser lançados por diversos 
cantores e bandas, sen-
do visto como um item 
a mais além dos CDs e 
outras mídias que existem 
atualmente e já se tornaram 
comuns. Mais informações 
sobre o evento podem ser 
obtidos no Centro Cultural 
Toinho Mendes, que fica 
na Praça Coronel Vitoria-
no, nº 01, ou pelo telefo-
ne 3621-6040. Serviço:
3ª Feira de Vinil de Taubaté 
Data: 13 de março de 2016
Horário: das 9h às 18h 
Local: Centro Cultural 
Toninho Mendes – Pra-
ça Coronel Vitoriano, 
nº 01, Centro, Taubaté

Fábrica de monotrilhos 
se instala em Taubaté

Prefeitura realiza
entrega de melhorias 

no campo do Araretama

Ubatuba avança no 
combate a dengue

Taubaté recebe a
terceira edição da

Feira de Vinil
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

MISCELÂNEA
Curiosidades

A primeira lei de trânsito chamava-se Lei da Bandeira Vermelha e foi promulgada 
em 1836, na Inglaterra. Além de limitar em 10 quilômetros por hora a velocidade 
máxima, obrigava que o carro fosse precedido por um homem portando uma ban-
deira vermelha
para alertar os pedestres, no mínimo 60 metros de distância.
***
A inflamação da garganta, que em geral aparece junto com gripes e resfriados é 
causada por vírus e, em alguns casos, por bactérias que não tem nada a ver com um 
delicioso sorvete. Pelo contrário, se a irritação da garganta estiver incomodando 
muito, um sorvetinho bem gelado até que ajuda a aliviar a dor.
***
A progressão ou estabilização do grau de deficiência visual acontece naturalmente 
e varia de pessoa para pessoa. Usar ou deixar de usar óculos não interfere nesse 
processo. As lentes só servem para corrigir as falhas oculares que atrapalham a 
formação de imagem. Os óculos para estrabismo (vesguice) educam os olhos a 
corrigir os movimentos descoordenados. Nesses casos a falta de uso pode resultar 
numa acomodação permanente da visão com problemas.
***
Digamos que não passa de meias verdades, engolir o chiclete e que ele grudaria no 
estômago. Graças ao muco das paredes estomacais, o chiclete não ficaria grudado 
ali. A tendência é que ele saia com as fezes, mas se você engolir muito chicletes 
pode dar o azar de que eles obstruam a saída do estômago ou do intestino. Aí, o 
jeito é apelar para uma cirurgia. O maior prejuízo que o chiclete provoca no estô-
mago é que a mastigação constante “engana” o órgão e ele acumula o suco gástrico 
à espera de um alimento. Como a comida não vem, esse suco acaba irritando as 
paredes estomacais, podendo causar gastrite.

Humor

Um homem doente foi consultar um médico ao qual nunca fora antes. Ao entrar 
no consultório, viu um aviso: Primeira consulta: R$ 200,00 e as consultas subse-
qüentes: R$ 50,00. A fim de economizar alguns trocados, cumprimenta o médico 
dizendo:
- Prazer em revê-lo, doutor.
O médico cumprimentou-o com a cabeça e começou a examiná-lo, sua expressão 
ficando séria enquanto ele mexia e cutucava o paciente.
- Doutor, o que há? Indagou o cliente. O que devo fazer?
- Bem! Disse o médico, largando o estetoscópio. Continue a fazer a mesma coisa 
que lhe recomendei na última vez que esteve aqui.
***
Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra num banco com uma arma 
na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com a sacola cheia, 
pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você me viu assaltar o banco?
O coitado responde:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira pro segundo que estava discutindo com uma velha muito emperi-
quitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. O macho mais do que 
depressa responde:
- Olha eu não vi não. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha sogra aqui 
do lado viu tudo, inclusive ela estava me dizendo que conhece o senhor e que viu 
o senhor assaltar o caixa.

Mensagens 

Mahatma Ghandi provou que “a roupa não faz o homem”. Só usava uma tanga a 
fim de se identificar com as massas simples da Índia. Certa vez chegou assim vesti-
do numa festa dada pelo governador inglês. Os criados não o deixaram entrar. Vol-
tou pra casa e enviou um pacote ao governador, por um mensageiro. Continha um 
terno. O governador ligou pra casa dele e lhe perguntou o significado do embrulho. 
O grande homem respondeu:
- Fui convidado para a sua festa, mas não me permitiram entrar por causa da minha 
roupa. Se é a roupa que vale, eu lhe enviei o meu terno.
***
Conta a lenda que um velho sábio, tido como um mestre da paciência, era capaz de 
derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua total falta 
de escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre da paciência. O velho 
aceitou o desafio e o homem começou a insultá-lo. Chegou a jogar algumas pedras 
em sua direção e gritou todos os tipos de insultos. Durante horas, fez de tudo para 
provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No fim da tarde, já exausto e hu-
milhado, o homem se deu por vencido e retirou-se. Impressionados, os alunos qui-
seram saber como o mestre pudera suportar tanta indignidade e o mestre perguntou:
- Se alguém vem até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence 
o presente?
- A quem tentou entregá-lo. Respondeu um dos discípulos.
- Exatamente. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando eles não 
são aceitos, continuam pertencendo a quem os trazia consigo.

Pensamentos, provérbios e citações 

Se quiseres prever o futuro, estude o seu passado.

O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.

Não há fato externo, como não verdades absolutas.

A dúvida é o princípio da sabedoria.

O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.

Aprender sem pensar é tempo perdido.
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Professor de finanças dá 
dicas para não perder o 
controle e usar os cartões 
de forma adequada. Que 
o Brasil vem enfrentan-
do uma grave crise eco-
nômica todos já sabem. 
Porém, se no ano passa-
do as perspectivas para o 
orçamento das famílias 
brasileiras não eram boas, 
em 2016 elas não serão 
muito diferentes.  Para 
driblar essas dificuldades, 
muitos brasileiros acabam 
optando por usar linhas 
de créditos pré-aprovadas 
ou os famosos cartões de 
crédito. Para o professor 
de finanças Carlos Alber-
to Ercolin, do ISAE/FGV, 
de Curitiba, apesar de ser 
atrativos, os cartões de 
crédito precisam ser uti-
lizados com muito cui-
dado e responsabilidade. 
Segundo o especialista, 
tentar conhecer todos os 
tipos de cartões de crédi-
to existentes no mercado, 
por exemplo, faz com que 
você adquira um cartão 
que combine com os seus 
hábitos de consumo e evi-
te gastos desnecessários. 
Ainda assim, as coisas 
não são tão simples quan-
to parecem. Para ele, o 
uso dos cartões de crédito 
exige cautela e organiza-
ção. “Se o usuário não for 

disciplinado acabará por 
gastar mais que o que tem 
na conta corrente. Muita 
gente se esquece que terá 
de pagar o que gastou no 
cartão, agindo como se ele 
fosse um saldo adicional”, 
afirma. Segundo Ercolin, 
os cartões de créditos só 
devem ser usados em ca-
sos de emergência, já que 
sua modalidade de finan-
ciamento é uma das mais 
caras do mercado. Hoje, 
os juros dos cartões de 
crédito ultrapassam 439% 
ao ano, segundo o Banco 
Central. Mas, se ainda as-
sim, o consumidor precisar 
usar o crédito, a principal 
dica do professor é sobre 
a pontualidade e o paga-
mento total das faturas. 
“Seja sempre pontual no 
pagamento total da fatura, 
nunca pague apenas parte 
da fatura, devendo quitar 
a totalidade dela”, comen-
ta. Agora, se você não to-
mou os devidos cuidados 
e perdeu o controle dos 
gastos o especialista te dá 
algumas opções. A primei-
ra é a renegociação com a 
administradora do cartão, 
negocie tantas vezes quan-
tas necessárias, pois não 
adianta aceitar a primeira 
proposta da administra-
dora, com taxas abusivas 
que você não conseguirá 

pagar e terá de voltar a ne-
gociar, posteriormente.  A 
segunda são as feiras de 
renegociação, com os altos 
índices de inadimplência, 
muitas empresas optam 
pelas feiras para tentar sa-
nar tais questões. Nessas 
feiras ainda costumam es-
tar presentes advogados e 
entidades de proteção ao 
consumidor, como o PRO-
CON, que podem auxili-
á-lo na negociação. Para 
finalizar, Ercolin recomen-
da que o devedor pense em 
aposentar seus cartões, até 
estabilizar sua vida finan-
ceira novamente. “Pense, 
seriamente, em aposentar 
o cartão de crédito, pelo 
menos até você quitar 
sua dívida atual. Pois não 
adianta renegociar uma 
dívida se seus hábitos não 
forem revistos. Você vol-
taria a renegociar, dentro 
de pouco tempo, as no-
vas dívidas feitas com o 
uso continuado o cartão”. 
Para o professor de fi-
nanças do ISAE/FGV, os 
cartões devem ser vistos 
apenas como uma reserva 
que será usada somente 
caso necessário e não para 
cobrir o rombo no final 
do mês. Agindo com dis-
ciplina, os cartões de cré-
dito podem sim ser alia-
dos em tempos de crise.

Como usar seus cartões de 
crédito sem ficar no vermelho

Assim como a maioria das 
cidades brasileiras, a ci-
dade de Monteiro Lobato 
surgiu em torno da Igreja 
Católica. No ano de 1849 
surgia à Freguesia de Nos-
sa Senhora do Bom Su-
cesso do Boquira. Tudo 
começou com a doação 
feita pela senhora Anna 
Martins da Rocha para o 
patrimônio da Igreja, de 
uma área com 130 braças 

quadradas, à margem di-
reita do Rio Ferrão. Como 
o terreno fosse pequeno 
para uma freguesia, os 
fazendeiros José Manoel 
Freire (bonsucessoCo-
mendador Freire), capitão 
Francisco Alves Fagundes 
e Luciano José das Neves 
compraram mais 200 bra-
ças quadradas para a con-
cretização da Freguesia. 
Mais tarde, outros terre-

nos doados foram incor-
porados ao patrimônio. 
Em 1912, o Padre Manzi 
deu início à construção 
da atual igreja matriz, 
que demorou 35 anos para 
ser finalizada. A igreja 
fica na Rua Conselheiro 
Antônio Manzi, nº 110, 
Monteiro Lobato – SP. 
Venha conhecer os 
pontos turísticos de 
Monteiro Lobato!

Pontos Turísticos
Paróquia Bonsucesso
em Monteiro Lobato

Vestibular da ETEP em parceria com a Prefeitura de Paraibuna
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O Basquete Taubaté sub 
17 entra em quadra na 
próxima quinta-feira, 
dia 10, às 19h, no giná-
sio da CTI, contra o S.E. 
Palmeiras, pelo Campe-
onato Estadual Sub 17. 
A equipe taubateana  es-
treiou  na competição em 
casa no sábado, dia 5, e 
foi derrotada pelo Clube 
Atlético Paulistano. Os 
taubateanos começaram 

Está aberto o edital para o 
processo seletivo de tem-
po determinado nas áreas 
de Operador de Máquina 
Hidráulica e Enfermeiro 
ESF (Estratégia de Saú-
de da Família), de acordo 
com os termos da Lei Mu-
nicipal nº 1.108, de 20 de 
outubro de 1.998. O pro-

Para apresentar o prédio 
novo e sua equipe do-
cente, foi realizada, a 1ª 
reunião de pais da EMEF 
“Dona Santinha Moura”. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com as 
inscrições abertas para os 
cursos de garçom/garço-
nete e camareira em Mo-
reira César. As atividades 
serão realizadas no CEU 
das Artes, localizado en-
tre o Vale das Acácias e o 
Liberdade. As aulas terão 
início dia 30 de março e 
para cada um dos cursos 
são oferecidas 25 vagas.
As inscrições deverão ser 
feitas no Cras - Centro de 

Teve início no dia 27 de 
fevereiro a campanha de 
vacinação contra a raiva 
em cães e gatos. Os pro-
prietários destes animais 
deverão levá-los aos pos-
tos de vacinação até o dia 
9 de abril. A raiva é uma 
doença causada por um 
vírus e pode levar os ani-
mais à morte, além disso, 
causa problemas à saúde 
dos humanos. A vacinação 
é um trabalho oferecido 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio de 
parcerias entre a Secreta-
ria de Saúde, Departamen-
to de Agricultura e Abrigo 
Municipal de Animais - 
AMA. A cidade conta com 
posto fixo de vacinação, 
que é o Sindicato Rural. O 
atendimento é de segunda 
a sábado, das 8 às 16h30. 
O calendário completo 

mal, com derrota no pri-
meiro (5X12) e segundo 
(11X17) quartos. A vitó-
ria de 12X9 até chegou 
no terceiro quarto, mas 
o Paulistano ficou com o 
melhor contra-ataque e 
fechou o último quarto. 
De acordo com o técnico 
Paulo Jau, a ansiedade, os 
erros de passe e os pivôs 
de mais de 2 metros de 
altura do time adversário 

cesso está sendo realizado 
devido à carência de ser-
vidores nos cargos descri-
tos, por haver necessidade 
de contratação imediata 
para atendimento da área 
de Saúde no município e 
devido à situação de emer-
gência ocasionada pelas 
fortes chuvas com média 

Foram tratados assuntos 
pertinentes a escola , bem 
como orientaçoes para o 
período integral e trans-
porte. Segundo Samantha 

Referência em Assistência 
Social - de Moreira Cé-
sar, localizado rua Carlos 
Augusto Machado, 63, 
próximo à escola estadu-
al Deputado Claro César. 
O prazo termina dia 18, 
porém, as vagas poderão 
acabar antes da data final, 
devido à procura. Para 
participar de um dos dois 
cursos é necessário ter no 
mínimo 16 anos e pos-
suir no mínimo o Ensino 
Fundamental incompleto.

contribuíram para o placar 
de 38 x 64. “Tivemos mui-
ta dificuldade nos rebotes. 
A equipe do Paulistano 
teve muitos rebotes ofen-
sivos, aumentando o volu-
me de jogo”, conclui Jau. 
O ginásio da CTI (Com-
plexo Esportivo Félix 
Guisard) fica na Rua José 
Roberto Bueno de Mat-
tos, 50 – Vila Edmun-
do. A entrada é gratuita.

superior para esta época 
do ano. As inscrições vão 
até 16/03/2016 e devem 
ser realizadas na Central 
do Cidadão, Rua Hum-
berto Capelli, nº 11- Cen-
tro, Monteiro Lobato-SP, 
de seg. à sext., das 08h às 
17h. Confira o Edital  em: 
monteirolobato.sp.gov.br

Fiorelli – Professora e 
Coordenadora da EMEF, 
a parceria entre escola 
e família é fundamental 
para o êxito da Educação.

O curso de camareira tem 
duração de 40 horas, acon-
tecerá às quartas e sextas-
feiras, das 13h30 às 15h30, 
e os alunos aprenderão 
técnicas de arrumação, 
limpeza e higienização, 
vistoria de apartamentos 
e áreas comuns dos meios 
de hospedagem, conceitos 
e princípios de atendimen-
to ao cliente, práticas de 
governança, planejamento 
e execução de atividades.  
O curso de garçom/gar-
çonete também terá dura-
ção de 40 horas. As aulas 
acontecerão às quartas e 
sextas-feiras, das 8h30 às 
10h30. Serão repassadas 
aos alunos informações 
sobre postura profissional, 
organização e preparação 
dos ambientes e mate-
riais, técnicas de serviço 
de alimentos e bebidas, e 
técnicas de vendas e ex-
celência no atendimento.
Mais informações sobre os 
cursos podem ser obtidas 
no Cras de Moreira Cé-
sar, pessoalmente, ou pelo 
telefone (12) 3637-5386.

Basquete Taubaté
disputa segunda partida
do Campeonato Estadual

Processo seletivo para 
Operador de Máquina e 

Enfermeiro (ESF)
em Monteiro Lobato

Presença expressiva 
dos pais na 1ª reunião 
da EMEF em Paraibuna

Prefeitura oferece
cursos de qualificação

profissional em
Moreira César

Cães e gatos devem
ser vacinados até

dia 9 de abril em Pinda

pode ser visto no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br. Arranhões, mordidas e 
lambidas podem transmitir 
a raiva, pois a transmissão 

se dá pela saliva do animal 
infectado. Inicialmente, 
o vírus atinge o sistema 
nervoso e a doença se es-
palha por diversos órgãos. 

São Bento do Sapucaí


